
Prevádzkový poriadok obecného pohrebiska v obci Čičmany 

Obecné zastupiteľstvo obci Čičmany podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
v znení neskorších predpisov vydáva Prevádzkový poriadok Obecného pohrebiska v obci Čičmany. 

Článok 1. 
Rozsah prevádzkového poriadku 

Týmto poriadkom sa upravujú práva a povinnosti vlastníka pohrebiska, prevádzkovateľa pohrebiska, 
prevádzkovateľa pohrebnej služby, práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta a návštevníkov 
pohrebiska v súlade s ustanoveniami §18 zákona o pohrebníctve. 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje: 
1. identifikačné údaje pohrebiska a domu smútku, vlastníka pohrebiska, prevádzkovateľa 

pohrebiska, prevádzkovateľa pohrebnej služby, 
2. rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku (vlastníkom, prevádzkovateľom pohrebnej služby, 

prevádzkovateľom pohrebiska), 
3. povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, 
4. povinnosti návštevníkov pohrebiska s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním 

dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení 
v dome smútku, 

5. čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti, 
6. spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, 
7. dĺžka tlecej doby, 
8. spôsob vedenia evidencie pohrebiska, vznik a zánik nájomného vzťahu za užívanie hrobového 

miesta, 
9. spôsob nakladania s odpadmi, 
10. podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, 
11. cenník služieb, 
12. priestupky, 
13. záverečné ustanovenia. 

Článok 2. 
Identifikačné údaje pohrebiska a domu smútku, vlastníka pohrebiska, prevádzkovateľa 

pohrebiska, prevádzkovateľa pohrebnej služby 

1. Pohrebisko sa nachádza za kostolom Povýšenie sv. Kríža 
2. Dom smútku sa nachádza na pohrebisku 
3. Vlastník pohrebiska a domu smútku: Obec Čičmany, Čičmany 166 
4. Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku: Obec Čičmany, Čičmany č. 166 
5. Prevádzkovateľ pohrebnej služby: Jozef Vysoký - Pohrebná služba, Námestie SNP 18, 015 01 

Rajec, IČO: 342 249 63, telefónny kontakt: 041/542 2255 



Článok 3. 
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku 

1. Na pohrebisku sa poskytujú služby zabezpečované vlastníkom pohrebiska, prevádzkovateľom 
pohrebiska, prevádzkovateľom pohrebnej služby. Za poskytované služby má poskytovateľ právo 
na úhradu vzniknutých nákladov. 

2. Vlastník pohrebiska zabezpečuje: 
a. letnú a zimnú držbu komunikácií, 
b. dodávku vody na pohrebisku, odvedenie odpadovej vody 
c. osvetlenie pohrebiska, 
d. elektrickú energiu pre murárske a kamenárske práce, 
e. opravy a údržbu pohrebiska a domu smútku. 

3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby zabezpečuje: 
a. prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, 
b. počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky, 
c. úpravu ľudských pozostatkov a ukladanie do rakvy, 
d. prenos rakvy, 
e. pochovanie, 
f. predaj rakiev a smútočných potrieb, 
g. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, 
h. vykonanie exhumácie. 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku zabezpečuje: 
a. vedie evidenciu pohrebiska v rozsahu evidencie hrobových miest, 
b. vedie evidenciu prevádzkovania pohrebiska, 
c. zabezpečuje drobné opravy a údržbu okolia a domu smútku. 

Článok 4. 
Poskytované služby vlastníkom pohrebiska 

1. Počas zimného obdobia sa zabezpečuje schodnosť (odhrnutie snehu, posypanie) komunikácií 
pohrebiska podľa potreby v rozsahu: 
a. hlavný chodník, 
b. prístupovú komunikáciu do domu smútku, 
c. okolie domu smútku, 

2. Počas letného obdobia sa zabezpečuje údržba podľa potreby najmä v rozsahu: kosenie (okrem 
priameho okolia hrobového miesta), zametanie, orezávanie stromov, výsadba krov a stromov. 

3. Dodávka úžitkovej vody na pohrebisku je zabezpečená v sudoch na vodu s ventilom. Jeden sud je 
pri Dome smútku a druhý sud je pri hrobe Partizánov. Počas zimného obdobia sa zatvára dodávka 
vody. Odvedenie prebytočnej vody je riešená vsakovaním do pôdy. 

4. Zabezpečuje vývoz odpadu vzniknutého na pohrebisku, okrem stavebného odpadu. 
5. Opravy, údržbu pohrebiska a domu smútku sa zabezpečuje vlastnými pracovníkmi alebo na 

základe zmluvného vzťahu. Opravy a údržba podliehajú schváleniu v rozpočte obce z bežných 
alebo kapitálových výdavkov. 

Článok 5. 
Poskytované služby prevádzkovateľom pohrebnej služby 

1. Po úmrtí, doložení listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí na požiadanie 
obstarávateľa pohrebu sa prevezú poskytovateľom pohrebnej služby ľudské pozostatky do domu 
smútku. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sú uložené v chladiacom zariadení. 

2. Ľudské pozostatky po dohode s obstarávateľom pohrebu oblečie, upraví a uloží do rakvy. 
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3. V deň konania pohrebu sú ľudské pozostatky prenesené a vystavené vo veľkej obradnej 
miestnosti, kde prebieha pohrebný obrad. 

4. Je na rozhodnutí obstarávateľa pohrebu kto vykoná pohrebný obrad, tento úkon si dohodne sám. 
5.. Po skončení pohrebného obradu sa prenesú ľudské pozostatky na pohrebisko, kde sú uložené do 

hrobu. 
6. Prevádzkovateľ pohrebnej služby po dohode s obstarávateľom pohrebu výkope hrobovú jamu 

podľa plánu hrobových miest. Po uložení rakvy do hrobu a ukončení pohrebného obradu 
prevádzkovateľ pohrebnej služby hrob zasype a očistí okolie hrobového miesta. Zodpovedá za 
prípadné poškodenie okolitých hrobových miest. 

7. Poskytuje exhumáciu ľudských ostatkov na základe príkazu sudcu alebo prokurátora, na žiadosť 
obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, na žiadosť obce ak 
bolo obstarávateľom pohrebu. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

8. Poskytovateľ pohrebnej služby vo svojom sídle poskytuje predaj rakiev a smútočných potrieb. 
9. Poskytovateľ pohrebnej služby má zverejnený cenník služieb vo svojom sídle. 

Článok 6. 
Poskytované služby prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest s údajmi: 
a. meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby uloženej na hrobovom mieste, 
b. dátumom uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s číslom hrobového miesta 

a hĺbkou pochovania, 
c. záznam o nebezpečnej chorobe ak ňou bol mŕtvy nakazený, 
d. meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska nájomcu hrobového miesta, 
e. dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomnej zmluvy, 
f. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej ukončenia, 
g. skutočnosť či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka, 
h. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu. 

2. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu prevádzkovania pohrebiska: 
a. údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, 
b. údaj o zrušení pohrebiska. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku zabezpečuje: 
a. bežnú prevádzku - osvetlenie, ozvučenie, udržuje poriadok a čistotu, vykurovanie, dodávku 

vody 
b. drobné opravy a údržbu domu smútku (oprava dverí, okien, batérií, svietidiel a pod.) 
c. zodpovedá za požiarnobezpečnostné podmienky, 
d. umožní vstup do hygienických zariadení počas pohrebného obradu 

Článok 7. 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 

1. Dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska. 
2. Užívať hrobové miesto v zmysle nájomnej zmluvy. 
3. Pri vykonávaní murárskych alebo kamenárskych prác je potrebné: 

a. vopred ohlásiť vykonávanie týchto prác prevádzkovateľovi pohrebiska, 
b. vjazd do areálu pohrebiska sa povoľuje len na nevyhnutnú dobu na vyloženie a naloženie 

materiálu. Následne je potrebné zaparkovať vozidlo na odstavnej ploche pred pohrebiskom 
pri kostole alebo dome smútku, 

c. dodržať schválené rozmery hrobového miesta, 
d. dbať na to, aby sa nepoškodili okolité hrobové miesta, 

4. Udržiavať hrobové miesto a okolie hrobového miesta na vlastné náklady v rozsahu: 
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a. vysádzať okrasné kry len nízko rastúce, zabezpečovať ich ošetrenie, 
b. udržiavať okolie hrobu v letnom období pokosením a zimnom období odhmutím snehu, 
c. dbať na stabilitu náhrobku a náhrobného kameňa. 

d. Pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať podľa článku 13. tohto prevádzkového poriadku. 
e. Písomne oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov nájomnej zmluvy. 

Článok 8. 
Povinnosti návštevníkov pohrebiska, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska 

a obradných siení v dome smútku 

1. Každý návštevník pohrebiska je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska a domu 
smútku. 

2. Na pohrebisku sú návštevníci povinní: 
a. neznečisťovať pohrebisko odpadkami (ohorkami, papierikmi), zakazuje sa odhadzovať odpad 

mimo odpadových nádob, odpad z hrobových miest vhadzovať len do určených odpadových 
nádob, 

b. nepoškodzovať hrobové miesto, 
c. nepoškodzovať zariadenia pohrebiska (napr. studne, oplotenie, nádoby na odpad, lavičky, 

zeleň a pod.), 
d. zakazuje sa venčiť psov, 
e. zakazuje sa spaľovať trávu a iný odpad, 
f. zakazuje sa znečisťovať hrobové miesta, ostatné stavby nápismi a kresbami 
g. zakazuje sa jazdiť na bicykli, bicykle odložiť na odstavnej ploche na to určenej, 
h. zakazuje sa vstup osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, 
i. zakazuje sa na pohrebisku požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, 
j . zakazuje sa vstup osobám mladším ako 10 rokov bez sprievodu dospelej osoby, 
k. zakazuje sa vstup na pohrebisko počas celého roka po 22.00 hodine, neplatí to v termíne 24 

až 26.12. a 31.12 a 1.1. 
I. pri návšteve pohrebiska zachovávať dôstojnosť pohrebiska, zdržať hlasných prejavov, 

neúctivých a urážlivých slov, 
m. zakazuje sa vstup na pohrebisko motorovými vozidlami, motorové vozidlo je potrebné 

zaparkovať na odstavnú plochu pri kostole alebo pri dome smútku, 
n. po odobratí vody z vodovodu alebo studne skontrolovať či je batéria uzavretá, ručné čerpadlo 

v odstavnej polohe, 
o. pri zistení akéhokoľvek poškodenia zariadení pohrebiska (osvetlenie, voda, nádoby, oplotenie) 

je potrebné nahlásiť dané poškodenie vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi pohrebiska. 
3. V priestoroch domu smútku sú návštevníci povinní: 

a. neznečisťovať dom smútku odpadkami (ohorkami, papierikmi), zakazuje sa odhadzovať 
odpad mimo odpadových nádob, 

b. nepoškodzovať priestory a vybavenie domu smútku, 
c. udržiavať čistotu priestorov domu smútku, 
d. pri návšteve domu smútku zachovávať dôstojnosť, zdržať hlasných prejavov, neúctivých a 

urážlivých slov, 
e. zakazuje sa fajčiť, 
f. zakazuje sa vstup osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, 
g. zakazuje sa vstup osobám mladším ako 10 rokov bez sprievodu dospelej osoby, 
h. pri zistení akéhokoľvek poškodenia zariadenia domu smútku je potrebné nahlásiť dané 

poškodenie prevádzkovateľovi pohrebiska a domu smútku. 

Článok 9. 
Čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti 
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1. Pohrebisko je voľne prístupné cez hlavný vchod od kostola Povýšenie sv. Kríža a zozadu pohrebiska 
pri dome smútku. 

2. Pohrebisko je potrebné opustiť bez vyzvania po 22,00 hodine, neplatí to v termíne 24 až 26.12. 
a 31.12 a 1.1. 

Článok 10. 
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest 

1. Všeobecné požiadavky pre hrobové miesto: 
a. hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa 

mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudsky plod alebo predčasne odňatý 
ľudský plod najmenej 0,7 m, prehĺbený hrob aspoň 2,2 m, 

b. dno musí byť najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, 
c. bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musí byť najmenej 0,3 m, pri dvojhrobe a viac 

hrobe to neplatí, 
d. rakva s ľudskými ostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou 

vo výške 1,2 m, resp. pri plode vo výške 0,7 m 
2. Požiadavky na hrobové miesto pohrebiska: 

a. na hrobovom mieste je možné vybudovať náhrobok - obrubník s náhrobným kameňom, 
prekryť hrobové miesto platňou, sadiť kvety, okrasné kry, 

b. je potrebné dodržať rozmery a vymeranie hrobového miesta podľa pokynov prevádzkovateľa 
pohrebiska, 

c. rozmer hrobového miesta je potrebné zároveň prispôsobiť susediacim hrobovým miestam, 
d. maximálny rozmer hrobového miesta s obrubníkom je 2,4 x 1,2 m, 
e. maximálny rozmer dvojhrobu s obrubníkom je 2,4 x 2,0 m. 

3. Prevádzkovateľ pohrebiska má k dispozícii plán hrobových miest. Každé hrobové miesto je 
označené číslom. 

Článok 11. 
Dĺžka tlecej doby 

1. Tlecia doba na pohrebisku je 10 rokov. 
2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. 

Článok 12. 
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska, vznik a zánik nájomného vzťahu za užívanie hrobového 

miesta 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu pohrebiska v rozsahu 
uvedenom v čl. 6. 

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 
3. Uzatvorením nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom pohrebiska prenecháva sa nájomcovi do 

užívania za nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
4. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej 

doby. 
5. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy 

blízka osoba, ak ich je viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá. Prednostné právo na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového 
miesta. 
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6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je 
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty . 

7. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie 
nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. 

8. Prevádzkovateľ pohrebiska má právo vypovedať nájomnú zmluvu ak závažné okolnosti na 
pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, pohrebisko sa ruší. Výpoveď nájomnej 
zmluvy je potrebné doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keďsa má miesto zrušiť. 
Ak nie je známa adresa nájomcu hrobového miesta alebo sídlo nájomcu, uverejní sa táto 
informácia na vývesnej tabuli umiestnenej na pohrebisku. 

9. Prevádzkovateľ pohrebiska pri závažných okolnostiach znemožňujúcich trvanie nájmu hrobového 
miesta alebo ak sa pohrebisko ruší, je povinný na svoje náklady zabezpečiť preloženie ľudských 
ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto. 

10. Prevádzkovateľ pohrebiska má právo vypovedať nájomnú zmluvu ak nebolo zaplatené nájomné 
výpoveďou doručenou nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty na zaplatenie, 
ak adresa nájomcu nieje známa, uverejní sa táto informácia na vývesnej tabuli na pohrebisku. 

11. Výpovedná lehota pri nezaplatení nájomného je pri známom nájomcovi jeden rok odo dňa 
doručenia výpovede. Výpoveď musí byť doručená písomne. Do uplynutia tejto lehoty je povinný 
nájomca odstrániť z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak tak neurobí, po uplynutí 
výpovednej lehoty prevádzkovateľ pohrebiska odovzdá príslušenstvo hrobu mestu. 

12. Výpovedná lehota pri nezaplatení nájomného ak nájomca nie je známy sú tri roky. Prevádzkovateľ 
pohrebiska umiestni na hrobové miesto výzvu o vypovedaní (označenie o uložení) po dobu troch 
rokov, počas ktorých sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje príslušenstvo 
hrobového miesta za opustenú vec. 

13. Všetky upozornenia, výpovede pri známych nájomcoch musia byť doručené písomne s prevzatím, 
pri neznámych nájomcoch sa doručujú výveskou na hrobovom mieste a uverejnením na vývesnej 
tabuli umiestnenej na pohrebisku. Zároveň prevádzkovateľ pohrebiska vyhotovuje 
fotodokumentáciu príslušenstva hrobového miesta so stručným opisom v evidencii hrobového 
miesta. 

Článok 13. 
Spôsob nakladania s odpadmi 

1. Na pohrebisku sa nachádzajú odpadové nádoby na uloženie odpadu z hrobových miest pri dome 
smútku. 

2. Vzniknutý odpad z hrobového miesta (vence, sviečky, umelé kvety, odpad zo zelene a pod.) je 
možné ukladať na označené miesta a do nádob umiestnených na pohrebisku. 

3. Stavebný odpad je potrebné nahlásiť vlastníkovi pohrebiska, aby bol zneškodnený v zmysle zákona 
o odpadoch. 

4. Vývoz a zneškodnenie odpadu zabezpečuje vlastník pohrebiska podľa potreby. 

Článok 14. 
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

1. Prevádzkovateľ pohrebných služieb na pohrebisko vstupuje za účelom poskytovania svojich služieb 
uvedených v čl. 5. 

2. Ďalší poskytovateľ pohrebnej služby môže stúpiť na pohrebisko a do domu smútku len so 
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku. 

Článok 15. 
Cenník služieb 
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Na obecnom pohrebisku hradí nájomca hrobového miesta nasledovné poplatky: 
Za prenájom hrobového miesta v zmysle nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov: 

a. jeden hrob/jeden pochovaný 
b. dvoj hrob/dva hroby vedľa seba 
c. troj hrob/tri hroby vedľa seba 
d. detský hrob 

.10,00 € 
20,00 € 
.30,00 € 
..7,00 € 

Článok 16. 
Priestupky 

1. Priestupku sa dopustí ten: 
a. nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú nájomcu 

hrobového miesta, 
b. neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady 
c. písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie 

evidencie 
d. neudržiava poriadok na pohrebisku 
e. neudržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností 

návštevníka 
f. nezachováva dôstojnosť pohrebiska. 

2. Za priestupky je možné uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur. 
3. Za priestupky je možné uložiť pokutu do výšky 663 eur. Pri ukladaní pokuty s prihliada na 

závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania. 
4. Priestupky prejednáva a sankcie ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

1. Pokiaľ nie sú uvedené ďalšie podmienky poskytovania pohrebných služieb a prevádzkovania 
pohrebísk platia ustanovenia zákona o pohrebníctve. 

2. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa ruší doteraz platné VZN Obce Čičmany 
o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska v obci Čičmany č. 9/2009 spolu 
s dodatkom č. 1. 

3. Prevádzkový poriadok obecného pohrebiska bol prerokovaný na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Čičmanoch dňa 21.7.2020 a schválený pod číslom uznesenia č. 21/2020. 

V Čičmanoch, dňa 21.7.2020 

Vyvesené : 22.7.2020 Zvesené: 7.8.2020 

Článok 17. 
Záverečné ustanovenia 

Bc. Iveta Michalíková, v.r. 
starostka obce Čičmany 
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